
11-7-2018 3

 
K.Om Prakash Jain, 107/201, 

Gandhi Salai, Velachery, 
Chennai-600 042  
    
01.01.2017  30.04.2017 
    
   
   20.07.2018 
  11  
.30,  , 
,  
, –33  
   
    
    
   
   
.

******

M.Manak Chand Jain, Old 
No.4, New No.5, Hanumar 
Koil Street, Radhanagar, 
Chromepet, Chennai-600 
044    
  01.09.2015  
03.06.2017   
   
    
 25.07.2018   
11   
   
    
    
   
.

******
J.J.709,  

   
 ,   
,   
,  
  , 
–601201.  
 01.04.2016  
31.03.2017   
  , 
   
   
  24.07.2018  
 2   
 ,  
M/s.   
  . 
  
   
    
.  
   
    
.   
  .

9    


E.P.No.2343/2017
in

O.S.No.3607/2013
,  .../DH


1.  

.../JDs.
To.
1.  –J.D.2
2.  –J.D.5
  
.. 1/6, ..1/46, 
  , 
, – 600 021.


  2  5 

   
    
   
    
  02.08.2018  
. 

 2  5  
   
  02.08.2018 
   10.30 
  ,   
  
   
    
  .

.
.

சென்னை, ஜூ்ை.11- 
ம ா ண வ ர ்க ளின 

வவ்ைவாய்ப்புக்கானை திறன 
வமம்ாட்டு ்கருத்தரங்்க ்கவரனைர 
்னவாரிைால் புவராகித ச்தாடஙகி 
்வத்தார. 

தமிழகத்தில் உள்ள மாணவரகளுக்கு 
வவலைவாய்ப்புக்கான திறன் 
வமம்ாடலடை அதிகரிக்க சென்லன 
அணணா ்ல்கலைக்கழகத்தில் 
கருத்தரங்கு நலடைச்றறது. கவரனரின் 
கூடுதல் தலைலம செயைா்ளர 
ஆர.ராஜவகா்ால் வரவவறறார. 
கருத்தரங்லக கவரனர ்ன்வாரிைால் 
புவராகித் குத்துவி்ளக்கு ஏறறி 
சதாடைங்கி லவத்து வ்சியதாவது:- 

தமிழகத்தில் உள்ள 
்ல்கலைக்கழகம, கல்லூரிகளில் 
இருந்து ஆணடுக்கு 8 ைடெத்து 86 
ஆயிரம வ்ர ்டிப்ல் முடித்து 
சவளிவய வருகின்றனர. எனவவ 
மாணவ–மாணவிகள திறன் வமம்டை 
கறறுக்சகாடுங்கள. அவரகளுக்கு 
வவலைவாய்ப்பு கிலடைக்க சதாழில் 
நிறுவனங்களுக்கு வதலவயான 
திறலமகல்ள கறபியுங்கள. 

துலணவவந்தரகல்ள வதரந்து 
எடுப்்தில் சவளிப்்லடைத்தன்லம, 
வநரலம ஆகியவறலற 
கலடைபிடிக்கிவறாம. விணணப்பிப்் 
வரகளில் திறலமயானவரகல்ள 
வதரந்து எடுக்கிவறாம. 

்கல்வியுடன  
ச்தாழில்திறன ்யிற்சி

்ல்கலைக்கழகத்தின் உயரிய 
ச்ாறுப்புகளில் உள்ளவரகள நல்ை 
நடைத்லதகல்ளயும, வ்ாதலனகல்ளயும 
இல்ளய தலைமுலறயினரிடைம 
விலதக்க வவணடும. ெமூகத்தின் 
வ்ளரச்சி மறறும வாழக்லகயின் 
இைக்லக அலடைய மாணவ 
ெமுதாயத்துக்கு வ்ராசிரியரகள முதல் 
துலணவவந்தரகள வலர ஒளியாக 
இருந்து சவளிச்ெம காடடை வவணடும. 
என்ன கறகிவறாவமா அதுவவ நமக்கு 
பின்னாளில் உதவும. இவவாறு 
கவரனர வ்சினார. 

உயர கல்வித்துலற அலமச்ெர வக.பி.
அன்்ழகன் வ்சுலகயில், தரமான 
திறன் வமம்ாடடு ்யிறசியுடைன் உயர 
கல்விலய வழங்குவவத இந்த அரசின் 
வநாக்கம. உைக அ்ளவில் இந்தியாவில் 
தான் 18 வயது முதல் 25 வயது 
வலர உள்ள இல்ளஞரகள அதிகம 
இருக்கிறாரகள. வ்ளரந்த நாடுகளில் 
சதாழிைா்ளரகள 60 ெதவீதம முதல் 
90 ெதவீதம வலர முழுத்திறன் 
ச்றறவரக்ளாக வி்ளங்குகிறாரகள. 
ஆனால் இந்தியாவில் 20 முதல் 24 
ெதவீதம தான் உள்ளனர. எனவவ 
நமது இல்ளஞரகளுக்கு கல்வியுடைன் 
சதாழில் திறன் ்யிறசியும அளிப்்து 
அவசியம என்றார. 

வமலும அகிை இந்திய சதாழில் 
நுட் கல்வி குழும தலைவர 
அனில் ெகாெரபுத்வத, அணணா 
்ல்கலைக்கழக துலணவவந்தர எம.
வக.சுரப்்ா உள்டை ்ைர வ்சினர. 
கருத்தரங்கில் துலணவவந்தரகள 
எஸ்.கீதாைடசுமி, பி.துலரொமி, 
எஸ்.தங்கொமி, ்ாஸ்கரன், உயர 
கல்வித்துலற முதன்லம செயைா்ளர 
சுனில் ்ாலிவால், தமிழநாடு 
சதாழில்நுட் கல்வி ஆலணயர 
விவவகானந்தன், சென்லன ஐ.ஐ.டி. 

இயக்குனர ்ாஸ்கர ராமமூரத்தி, 
அணணா ்ல்கலைக்கழக ்திவா்ளர 
எஸ்.கவணென் உளளிடடை ்ைர கைந்து 
சகாணடைனர. 

20 வ்ர அவ்காெம
நிகழச்சிக்கு பின்னர அலமச்ெர 

அன்்ழகன் செய்தியா்ளரகளிடைம 
கூறுலகயில், ்ல்கலைக் 
கழக மானியக்குழு (யுஜிசி) 
விவகாரத்தில், மாநிை அரசுகளின் 
கருத்துகல்ளத் சதரிவிக்க, வரும 
20ம வததி வலர காை அவகாெம 
நீடடிக்கப்்டடுள்ளது. அதறகுள 
தமிழக அரசின் கருத்துகள அடைங்கிய 
அறிக்லக ெமரப்பிக்கப்்டும. தமிழக 
அரலெப் ச்ாருத்தவலர யுஜிசி என்ற 
தன்னாடசி அலமப்பு அப்்டிவய 
சதாடைர வவணடும என்்துதான் 
நிலைப்்ாடு. யுஜிசிலய உயர கல்வி 
ஆலணயமாக மாறறக் கூடைாது. 
்ல்கலைக் கழக மானியக் குழு 
சதாடைரந்து செயல்்டை மத்திய அரசு 
அனுமதிக்க வவணடும. இது குறித்து 
மத்திய அரசிடைம எங்க்ளது கருத்லதத் 
சதரிவிப்வ்ாம. அதறகான அறிக்லக 
தயார நிலையில் உள்ளது. 

இவவாறு அலமச்ெர வக.பி.
அன்்ழகன் சதரிவித்தார. 

அண்ணா பல்கலைக்கழ்கத்தில மணா்வர்களுககு
வவலை வணாய்ப்பு திறன் வமமபணாட்டு ்கருத்்தரங்கு: 

்கவர்னர பன்வணாரிைணால த்தணாடககி லவத்்தணார 
உயர் கல்வி ஆணையத்துக்கு தமிழகம் 
எதிர்ப்பு: அணைச்சர் அன்பழகன தகவல்

ஆரணி, ஜூ்ை 11–
ஆரணி அருவ்க 

குனனைததூர ்தடுப்்்ண 
மற்றும ்கணணமங்கைம ஏரி 
உள்ளிட்ட குடிமராமதது 
்ணி்கள் ரூ.1.50 வ்காடி 
மதிப்பீட்டில் சீர்மப்பு திட்ட 
்ணி்க்ை அதி்காரி்களுடன 
செனறு அ்மசெர வெவூர 
எஸ். ராமசெந்திரன வேரில் 
்ார்வயிட்டு ஆய்வுசெய்து 
்ணி்க்ை வி்ரந்து முடிக்க 
அறிவுறுததினைார. வமலும 
செண்்கதவ்தாப்பு அ்ண 
மறுசீர்மப்பு ்ணிககு ரூ.34 
வ்காடி ஒதுககியுள்ை்தா்க அ்மசெர 
ச்தரிவித்தார.  

திருவணணாமலை மாவடடைம 
ஆரணி அடுத்த குன்னத்தூர 
்குதியில் உள்ள கமணடைைநாகநதி 
குறுக்வக உள்ள தடுப்்லணயில் 
மறுசீரலமப்பு ்ணிக்ளான மதகு 
ெரிசெய்தல், கால்வாய் தூரவாருதல் 
உளளிடடை மறறும கணணமங்கைம 
ஏரி ஆழப்்டுத்தி தூரவாருதல் 
நீரவரத்துக்கால்வாய் தூரவாருதல் 
உளளிடடை ரூ 1.50 வகாடி மதிப்பில் 
குடிமராமத்து திடடைப்்ணிகள 
நலடைச்றறு வருகின்றது.   

 இதலன இந்து ெமய அறநிலையத் 
துலற அலமச்ெர வெவூர எஸ்.
ராமச்ெந்திரன் அதிகாரிகளுடைன் 
வநரில் சென்று ்ாரலவயிடடு 
ஆய்வு செய்து ்ணிகல்ள விலரந்து 

முடிக்க அதிகாரிகல்ள அலமச்ெர 
அறிவுறுத்தினார.    இந்த திடடைத்தினால் 
வெவூர இருமவ்டு அக்ரா்ால்ளயம 
இராடடினமங்கைம அலடையபுைம 
உளளிடடை 28 கிராம ஏரிகள மூைமாக 
ஆயிரக்கணக்கான விவொய நிைங்கள 
்ாென வெதி ச்றும.   

வமலும அலமச்ெர 
செய்தியா்ளரகளிடைம வ்சுலகயில்,  

தமிழக முதைலமச்ெர தமிழக 
அ்ளவில் குடிமராமத்து ்ணிகல்ள 
சதாடைங்கி லவத்து நலடைச்றறு 
வருகிறது. தறவ்ாது ஆரணி ெடடைமன்ற 
சதாகுதியில் எஸ்.வி. நகரம ்குதியில் 
உள்ள கமணடைைநாகநதியின் குறுக்வக 
மறறும இராந்தம ்குதியில் ரூ்ாய் 
10 வகாடி மதிப்பில் புதியதாக 
தடுப்்லணகள கடடைப்்டுகிறது.   

திருவணணாமலை மாவடடைத்தில் 

30 ஏரிகள, 2 அலணக்கடடுகள, 
2 வழங்கு கால்வாய்கள என 
சமாத்தம 34 ் ணிகள ரூ.8 வகாடிவய 
50 ைடெத்தில் நலடைச்றுவதாக 
சதரிவித்தார.   

வமலும செண்கத்வதாப்பு 
அலண மறுசீரலமப்பு ்ணிக்கு 
ஒதுக்கப்்டடை ரூ.10 வகாடி 
மதிப்பீடுசதாலக ்றறாக்குலற 
காரணமாக தறவ்ாது 34 வகாடியாக 
மதிப்பீடு சதாலக உயரத்தி 
மதிப்பீடு தயார செய்து நிரவாக 
அனுமதிக்கு அனுப்்ப்்டடு 
உள்ளதாகவும அனுமதி ச்றறு 
்ணிகள விலரவில் சதாடைங்கும 

என அலமச்ெர சதரிவித்தார.   
இந்நிகழச்சியில் மாவடடை அரசு 

கூடுதல் வழக்கறிஞர வக.ெங்கர, நகர 
அமமா வ்ரலவ நிரவாகி ்ாரி பி. 
்ாபு, ஆரணி ஒன்றிய செயைா்ளர 
பி.ஆர.ஜி. வெகர, வமறகு ஆரணி 
ஒன்றிய செயைா்ளர அலரயா்ளம எம.
வவலு, மாவடடை எமஜிஆர மன்ற 
துலண செயைா்ளர எஸ்.சுந்தரமூரத்தி, 
முன்னாள ஒன்றிய குழு உறுப்பினரகள 
சகா்ளத்தூர பி.திருமால், புங்கம்ாடி 
பி.சுவரஷ், நகர ்ாெலற நிரவாகி 
அகிவைஷ் பி.ஜி.்ாபு, பிஸ்கட வக. 
குமரன், ல்யூர ஆர. ெதீஷ்குமார, 
இ.பி.நகர குமார, ஒன்றிய பிரதிநிதி 
புைவன்்ாடி ஆர.சுவரஷ்ராஜா 
உளளிடடை கழக நிரவாகிகள கைந்து 
சகாணடைனர.   

கண்ணமஙகலம் ஏரியில் குடிமராமத்து பணிகள்:
அமமச்சர் ச்சவூர் ராமச்சந்திரன் சேரில் ஆய்வு

படிவம் எண். INC-26
(கம்்்பனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30ன்படி)

கம்்்பனியின ்பதிவு அலுவலகத்ணத ஒரு ைாநிலத்திலிருந்து ைற்றாரு ைாநிலத்திறகு  
ைாறற ்்சய்தித்தாள்களில் ்வளியிடப்்பட வவண்டிய விளம்்பரம்

ைத்திய அரசு  முன்பாக பிராந்திய இயக்குனர், ்தனபிராந்தியம்

கம்்்பனிகள் ்சடடம் 2013, கம்்்பனிகள் ்சடடம் 2013, பிரிவு 13 (4)  
ைறறும் கம்்்பனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014,  விதி 30 (6) (a)ன 
விஷயத்தில்

ைறறும்

காதர் இன்வஸட்ைண்ட அண்ட டிவரடிங்க் கம்்்பனி பிணரவவட 
லிமி்டட விஷயத்தில், ்பதிவு அலுவலகம், ்பணழய எண். 60, புதிய 
எண். 30 28வது குறுக்கு ்தரு, இந்திரா நகர், ்்சனணன–600 020.                      
ைனுதாரர்
29.06.2018 அனறு நணட்்பறற அ்சாதாரை ்்பாதுக்கூடடத்தில் 
நிணறவவறறப்்படட சிறப்பு தீர்ைானத்தின்படி, கம்்்பனியின ்பதிவு 
அலுவலகத்ணத ‘‘தமிழநாடு ைாநிலத்திலிருந்து ைகாராஷ்டிரா 
ைாநிலத்து’’க்கு ைாறறுவதறகாக கம்்்பனியின ்ைவைாரண்டம் ஆப் 
அவ்சாசிவயஷனில் திருத்தம் ்்சய்வணத உறுதி ்்சய்ய கம்்்பனிகள் ்சடடம் 
2013, பிரிவு 13னகீழ ைத்திய அரசுக்கு விண்ைப்்பம் ஒனணற தாக்கல் 
்்சய்ய கம்்்பனி திடடமிடடுள்ளது எனறு ்்பாதுைக்களுக்கு இதன மூலம் 
அறிவிக்கப்்படுகிறது. 

கம்்்பனியின ்பதிவு அலுவலகத்ணத ைாறறும் திடடத்தினால் எவரது 
நலவைனும் ்பாதிக்கப்்படுவதாக கருதுவாராயின ்பாதிக்கப்்படும் நலன 
ைறறும் எதிர்ப்்பதறகான காரைத்ணத அபிடவிடடுடன இணைத்து 
வநரடியாகவவா அல்லது ்பதிவுத்த்பால் மூலவைா பிராந்திய இயக்குனர்,  
்தன பிராந்தியம், 5வது தளம், ்சாஸதிரி ்பவன, 26, ஹாவடாஸ ்சாணல, 
்்சனணன–600 006 அவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு ்வளியான ்பதினானகு 
நாடகளுக்குள் அனுப்்ப வவண்டும். அதன நகல் ஒனணற கீழகண்ட 
முகவரியில் உள்ள ைனுதாரர் கம்்்பனியின ்பதிவு அலுவலகத்திறகும் 
அனுப்்ப வவண்டும்.

ைனுதாரர் ்சார்்பாக
காதர் இன்வஸட்ைண்ட அண்ட டிவரடிங்க் 

கம்்்பனி பிணரவவட லிமி்டட
வததி:  11.07.2018 அப்துல் ர்சாக் கஞ்ச
இடம்:  ்்சனணன (இயக்குனர்–02414699)

படிவம் எண். INC-26
(கம்்்பனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014, விதி 30ன்படி)

கம்்்பனியின ்பதிவு அலுவலகத்ணத ஒரு ைாநிலத்திலிருந்து ைற்றாரு ைாநிலத்திறகு  
ைாறற ்்சய்தித்தாள்களில் ்வளியிடப்்பட வவண்டிய விளம்்பரம்

ைத்திய அரசு  முன்பாக பிராந்திய இயக்குனர், ்தனபிராந்தியம்

கம்்்பனிகள் ்சடடம் 2013, கம்்்பனிகள் ்சடடம் 2013, பிரிவு 13 (4)  
ைறறும் கம்்்பனிகள் (இணைத்தல்) விதிகள் 2014,  விதி 30 (6) (a)ன 
விஷயத்தில்

ைறறும்

ப்ரீமியர் ைணரன ப்ராடக்டஸ பிணரவவட லிமி்டட விஷயத்தில், ்பதிவு 
அலுவலகம், ்பணழய எண். 60, புதிய எண். 30 28வது குறுக்கு ்தரு, 
இந்திரா நகர், ்்சனணன–600 020, ைனுதாரர்
29.06.2018 அனறு நணட்்பறற அ்சாதாரை ்்பாதுக்கூடடத்தில் 
நிணறவவறறப்்படட சிறப்பு தீர்ைானத்தின்படி, கம்்்பனியின ்பதிவு 
அலுவலகத்ணத ‘‘தமிழநாடு ைாநிலத்திலிருந்து ைகாராஷ்டிரா 
ைாநிலத்து’’க்கு ைாறறுவதறகாக கம்்்பனியின ்ைவைாரண்டம் ஆப் 
அவ்சாசிவயஷனில் திருத்தம் ்்சய்வணத உறுதி ்்சய்ய கம்்்பனிகள் 
்சடடம் 2013, பிரிவு 13னகீழ ைத்திய அரசுக்கு விண்ைப்்பம் ஒனணற 
தாக்கல் ்்சய்ய கம்்்பனி திடடமிடடுள்ளது எனறு ்்பாதுைக்களுக்கு 
இதன மூலம் அறிவிக்கப்்படுகிறது. 

கம்்்பனியின ்பதிவு அலுவலகத்ணத ைாறறும் திடடத்தினால் எவரது 
நலவைனும் ்பாதிக்கப்்படுவதாக கருதுவாராயின ்பாதிக்கப்்படும் நலன 
ைறறும் எதிர்ப்்பதறகான காரைத்ணத அபிடவிடடுடன இணைத்து 
வநரடியாகவவா அல்லது ்பதிவுத்த்பால் மூலவைா பிராந்திய இயக்குனர்,  
்தன பிராந்தியம், 5வது தளம், ்சாஸதிரி ்பவன, 26, ஹாவடாஸ 
்சாணல, ்்சனணன–600 006 அவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு ்வளியான 
்பதினானகு நாடகளுக்குள் அனுப்்ப வவண்டும். அதன நகல் ஒனணற 
கீழகண்ட முகவரியில் உள்ள ைனுதாரர் கம்்்பனியின ்பதிவு 
அலுவலகத்திறகும் அனுப்்ப வவண்டும்.

ைனுதாரர் ்சார்்பாக
ப்ரீமியர் ைணரன ப்ராடக்டஸ பிணரவவட லிமி்டட

வததி: 11.07.2018 அப்துல் ர்சாக் கஞ்ச
இடம்: ்்சனணன  (இயக்குனர்–02414699)

டுதவன்டிபரஸ்ட் தெஞ்சுரி மணாவ்னஜதமணட் ெரவீெஸ் லிமிதடட்
்பதிவு அலுவலகம்: எண். 67, ்பணழய எண். 28–ஏ, கதவு எண். G-–3,   

எல்டாம்ஸ வராடு, ஆழவார்வ்படணட, ்்சனணன–600 018.

TELEPHONE +91 44 42030149, FAX +91 44 24328452
WEBSITE: www.tcms.bz; e-mail: Invesotrs@tcms.bz   CIN: L74210TN1986PLC012791

அறிவிப்பு
SEBI (்படடியல் கடடுப்்பாடுகள் ைறறும் ்வளியீடு வதணவகள்) விதிகள் 2015, விதி 
29 (1) (ஏ) ைறறும் 47ன்படி கீழக்கண்டணவ குறித்து ்பரிசீலிப்்பதறகாக கம்்்பனியின 
இயக்குனர்கள் குழு கூடடம் வியாழக்கிழணை, 19 ஜூணல 2018 அனறு ைாணல 4.00 
ைணிக்கு கம்்்பனியின கார்ப்்பவரட அலுவலகம், கிரீஸ ஹவுஸ, ஜகாரியா ்பந்தர் 
வராடு, வ்சவ்ரி–வைறகு, மும்ண்ப–400 015ல் நணட்்பறுகிறது எனறு இதன மூலம் 
அறிவிக்கப்்படுகிறது.
1. 30 ஜூன, 2018–ல் முடிந்த காலாண்டிறகான தணிக்ணக ்்சய்யப்்படாத நிதிநிணல 

முடிவுகணள ்பரிசீலித்து ்பதிவு ்்சய்தல்.

கம்்்பனியின இணைய தளம் www.tcms.bz ைறறும் மும்ண்ப ஸடாக் எக்வ்சஞ்சின 
இணையதளம் www.bseindia.com ைறறும் வநஷனல் ஸடாக் எக்வ்சஞ் ஆப் இந்தியா, 
மும்ண்ப இணையதளம் www.nseindia.comல் இந்த அறிவிப்பு உள்ளது.

குழுவின ஆணைப்்படி

டு்வனடி்பர்ஸட ்்சஞ்சுரி ைாவனஜ்ைண்ட ்சர்வீ்சஸ லிமி்டடடுக்காக

இடம்: ்்சனணன  ஒப்்பம்/– (A.V.M. சுந்தரம்)
வததி : 10 ஜூணல  2018	 கம்பெனி	்ெயலாளர்	

EIH அச�ோசிசேட்டட ச�ோட்டல்ஸ் லிமிட்டட
உறுப்பினர்

்பதிவு அலுவலகம்: ௧/௨௪, ஜி.எஸ.டி வராடு, மீனம்்பாக்கம், ்்சனணன–௬௦௦௦௨௭. 
்வப்ண்சட: www.eihassociatedhotels.in

Phone:  91-44-2234 4747; Fax:  91-44-2234 6699 
CIN: L92490TN1983PLC009903

அறிவிப்பு
இதன மூலம் அறிவிக்கப்்படுவதாவது:
(a)  வருடாந்திர ்்பாதுக்கூடடம் ்பறறிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கணள 

்்சயல்்படுத்த கம்்்பனியின முப்்பத்து ஐந்தாவது வருடாந்திர 
்்பாதுக்கூடடம் 3	 ஆகஸ்ட்,	 2018	 ்ெள்ளிக்கிழமை	 அன்று	 ைாமல	
3.30	 ைணிக்கு டிணரடண்ட, 1/24, ஜி.எஸ.டி.வராடு, மீனம்்பாக்கம்,  
்்சனணன–  600 027ல் நணட்்பறுகிறது. வருடாந்திர ்்பாதுக்கூடடம் 
்பறறிய அறிவிப்பு, வருணக சீடடு, ்பதிலி ்படிவம் ைறறும் 31 ைார்ச, 2018ல் 
முடிந்த  நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்ணக ஆகியணவ மினனணு 
முணறயிலும் ்சாதாரை முணறயிலும் ்பதிவுத் த்பால் மூலம் அனுப்பும் ்பணி 
7 ஜூணல, 2018 அனறு முடிக்கப்்படடுள்ளது. வருடாந்திர அறிக்ணக, 
வருடாந்திர ்்பாதுக்கூடட அறிவிப்பு, வருணக சீடடு ைறறும் ்பதிலி 
்படிவத்ணத கம்்்பனியின ்வப்ண்சட www.eihassociatedhotels.inல் உள்ளது.  
வைற்்சானன ஆவைங்கணள காகித வடிவில் ்்பற உறுப்பினர்கள் 
விரும்பினால், அவர்களின ்பதிவு ்்பறற முகவரிக்கு இணவ இலவ்சைாக 
அனுப்பி ணவக்கப்்படும். இதறகாக, isdho@oberoigroup.comக்கு DP ID-–Client 
ID/Folio No. ஆகியவறணற குறிப்பிடடு இ்ையில் அனுப்புைாறும் அல்லது 
கம்்்பனி ்்சயலாளர், 7, ஷாம் நாத் ைார்க், ்டல்லி–110 054 அவர்களுக்கு 
எழுத்துபூர்வைான வகாரிக்ணகணய அனுப்புைாறும் உறுப்பினர்கள் வகடடுக் 
்காள்ளப்்படுகிறார்கள். வைற்்சானன ஆவைங்கள்  NDSL இணையதளம் 
https://www.evoting.nsdl.comல் உள்ளது.

(b)  கம்்்பனிகள் ்சடடம் 2013, பிரிவு 108 ைறறும் கம்்்பனிகள் (வைலாண்ணை 
ைறறும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20ன்படி, ்்பாதுக்கூடடத்தில் 
்பங்குதாரர்கள் மினனணு முணறயில் வாக்களிப்்பதறகாக ்தாணலதூர 
மினனணு வாக்குப்்பதிவு வ்சதி அளிக்கப்்படடுள்ளது. அணனத்து 
்பங்குதாரர்களுக்கும் ்தாணலதூர மினனணு முணறயில் வாக்களிப்்பதறகான 
வ்சதிணய கம்்்பனி அளித்துள்ளது. இதறகாக, அறிவிப்பில் உள்ள 
அணனத்து அயிடடங்களின மீது மினனணு முணறயில் ்பங்குதாரர்கள் 
வாக்குகணள ்பதிவு ்்சய்வதறகாக மினனணு வாக்குப்்பதிவிறகு வநஷனல் 
்்சக்யூரிடீஸ ்ட்பாசிடடரி லிமி்டட(‘‘NSDL’’)டுடன ஒரு ஒப்்பந்தத்தில் 
கம்்்பனி ணக்யழுத்திடடுள்ளது. 

(c) கூடடத்தில் வாக்குசசீடடு மூலம் வாக்களிப்்பதறகான வ்சதி ஏற்படுத்தப்்படும் 
ைறறும் கூடடத்தில் ஆஜராகும் உறுப்பினர்கள் ்தாணலதூர மினனணு 
வாக்குப்்பதிவின மூலம் ஏறகனவவ அவர்களின வாக்குகணள ்பதிவு 
்்சய்யாைல் இருந்தால் அவர்களுக்கு கூடடத்தில் வாக்களிக்கும் உரிணை 
உள்ளது. வாக்குசசீடடு முணறயில் வாக்களிக்கும்வ்பாது, மினனணு முணறயில் 
வாக்குகணள ்பதிவு ்்சய்த ்பங்குதாரர்கள் கூடடத்தில் வாக்குசசீடடு 
மூலம் வாக்களிக்க முடியாது என்பணத கவனத்தில் ்காள்ள வவண்டும்.  
கம்்்பனியின ்்சலுத்தப்்படட ்பங்கு மூலதனத்தில்  ணவத்துள்ள ்பங்குகள் 
விகிதத்தில் ்பங்குதாரர்களின வாக்குரிணை இருக்கும்.

(d)  கூடடத்திறகு முன்பாக மினனணு முணறயில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள், 
கூடடத்தில் கலந்து ்காள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிணை 
கிணடயாது.

(e)  கட ஆப் வததியான 26 ஜூணல, 2018 அனறு  உறுப்பினர்/்பயனுள்ள 
உரிணையாளர் (மினனணு முணறயில் ்பங்குகணள ணவத்துள்ளவர்கள் 
விஷயத்தில்) ்்பயர்களில் ்பதிவு ்்சய்துள்ள ்பங்குகளின ்்சலுத்தப்்படட 
ைதிப்பு அடிப்்பணடயில் வாக்களிக்கும் உரிணை கைக்கிடப்்படும். கட 
ஆப் வததியான 26 ஜூணல, 2018 அனறு உறுப்பினர் ்பதிவவடு அல்லது 
்ட்பாசிடடரிகளினால் ்பராைரிக்கப்்படும் ்பயனுள்ள உரிணையாளர் 
்பதிவவடடில் ்பதிவாகி உள்ள ்்பயர்களில் உள்ள ந்பர் ்தாணலதூர 
மினனணு வாக்குப்்பதிவு/வாக்குசசீடடு மூலம் வாக்களிக்கும் வ்சதிணய 
்்பறலாம்.

(f) அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்்்பனியின ்பங்குகணள ்்பறறு 
கம்்்பனியின உறுப்பினர் ஆனவர் ைறறும் கட ஆப் வததியான 
26 ஜூணல 2018 அனறு ்பங்குகணள ணவத்துள்ளவர் அவர்களின                                                                                                  
folio No./DP ID and Client ID குறிப்பிடடு isdho@oberoigroup.com;                                                                                                               
evoting@nsdl.co.in or asimsecy@gmail.com (‘‘ஆராய்வாளர்’’) அவர்களுக்கு 
இ்ையில் அனுப்பி லாகிங் ஐடி ைறறும் ்பாஸவவர்ணட ்்பறறுக் 
்காள்ளலாம். எனினும் நீங்கள் ்தாணலதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவிறகு 
ஏறகனவவ NSDL–ல் ்பதிவு ்்சய்திருந்தால், தறவ்பாணதய உ்பவயாக ஐடி 
ைறறும் ்பாஸவவர்ணட ்பயன்படுத்தி  நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். ஒருவவணள 
நீங்கள் ்பாஸவவர்ணட ைறந்திருந்தால், www.evoting.nsdl.com–ல் உள்ள  
"Forget User Details/Password"  எனற ஆப்ஷணன ்பயன்படுத்தி உங்கள் 
்பாஸவவர்ணட மீடடணைக்கலாம். 

(g)  மினனணு வாக்குப்்பதிவு 31	 ஜூமல	 2018	 (இந்திய	 நேரப்பெடி	 காமல	
9.00	 ைணி) ்தாடங்கி 3 நாடகள் நடக்கும். மினனணு வாக்குப்்பதிவு                                                                                                                                
2	ஆகஸ்ட்	2018	(இந்திய	நேரப்பெடி	ைாமல	5.00	ைணி)	முடிெமைகிறது.  
அதன பிறகு மினனணு வாக்குப்்பதிவு NSDL–லினால் முடக்கப்்படும். 
உறுப்பினர்கள் ஒரு தீர்ைானத்தின மீது வாக்களித்து விடடால் பினனர் 
அதணன ைாறற முடியாது. மினனணு வாக்குப்்பதிவிறகான விவரைான 
்்சயல்முணறகள்/அறிவுறுத்தல்கள் ஆகியணவ வருடாந்திர ்்பாதுக்கூடட 
அறிவிப்பில் உள்ளது. ஏதாவது ்சந்வதகம் அல்லது குணற இருப்பின அது 
குறித்து ்பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி வகடகப்்படும் வகள்விகள் பிரிணவ 
அணுகலாம் அல்லது  https://www.evoting.nsdl.comல் ்படியிறக்க பிரிவில் 
உள்ள ்பங்குதாரர்களுக்கான ் தாணலதூர மினனணு வாக்குப்்பதிவு உ்பவயாக 
ணகவயடணட ்பார்ணவயிடலாம்.

(h)   குணறகணள தீர்க்க  அணுக வவண்டிய ்்பாறுப்்பான ந்பர் ்பறறிய விவரங்கள் 
கீவழ தரப்்படடுள்ளன:

 i)  வாக்குசீடடு மூலம் ஓடடுப்்பதிவு:
  திரு. வதஜஸவி தீடசித் 
  உதவி கம்்்பனி ்்சயலாளர்
  EIH லிமி்டட, கார்ப்்பவரட அலுவலகம்: 
  7, ஷாம் நாத் ைார்க், ்டல்லி–110 054.
  இ்ையில்: tejasvi.dixit@oberoigroup.com 
  ்தாணலவ்பசி: 011 2389 0505; வ்பக்ஸ: 011 2389 0575

 ii) மினனணு வாக்குப்்பதிவு:
  திரு. அமித் விஷால்
  வநஷனல் ்்சக்யூரிடீஸ ்ட்பாசிடடரி லிமி்டட (NSDL)
  டிவரட வவர்ல்ட – A விங், கைலா மில்ஸ காம்்பவுண்ட
  வலாயர் ்பவரல், மும்ண்ப–400 013
  இ்ையில்: amitv@nsdl.co.in வ்பான: 022 2499 4360
(i)  ்சடடப்பிரிவு 91, கம்்்பனிகள் (வைலாண்ணை ைறறும் நிர்வாகம்) விதிகள் 

2014, விதி 10ன ைறறும் ்்சக்யூரிடீஸ அண்ட எக்வ்சஞ் வ்பார்டு ஆப் 
இந்தியா (்படடியல் கடடுப்்பாடுகள் ைறறும் ்வளியீடு வதணவகள்) விதிகள் 
2015, விதி 42ன்படி வருடாந்திர ்்பாதுக்கூடடம் நணட்்பறுவணத்யாடடி 
கம்்்பனியின உறுப்பினர்கள் ்பதிவவடு ைறறும் ்பங்கு ைாறறு புத்தகங்கள் 
்வள்ளிக்கிழணை, 27 ஜூணல, 2018 முதல் ஞாயிறுக்கிழணை, 29 ஜூணல, 
2018 முடிய (இரண்டு நாடகளும் வ்சர்த்து)  மூடப்்படடிருக்கும்.    

EIH அவ்சாசிவயடடட வஹாடடல்ஸ லிமி்டடடுக்காக
இடம்:  ்கால்கத்தா இந்்தராணி	நர
வததி : 10 ஜூணல, ௨௦18  கம்்்பனி ்்சயலாளர்

ஸ்ச்டட போங்க் ஆப் இந்திேோ
Stressed Assets Management Branch

முதல் தளம், உள்ளூர் தணலணை அலுவலகம், ்்சக்டார்–17–ஏ ்சண்டிகார்–160 017

சுவோதீனம் எடுத்த அறிவிப்பு 
(க்டனீடடுச் ட�ோததுக்கள் மீ்தோன உரிமை (அைலோக்க) விதிகள் 2002 விதி 8 (1) ன் கீழ்)

கீவழ ணக்யாப்்பமிடடுள்ள ஸவடட வ்பங்க் ஆப் இந்தியாவின அங்கீகரிக்கப்்படட அதிகாரி, எஸஏஎம் கிணள, முதல் தளம், உள்ளூர் 
தணலணை அலுவலகம், ்்சக் 17–ஏ, ்சண்டிகார் அவர்கள், 2002-ம் ஆண்டு கடனீடடுச ்்சாத்துக்கணள ்ராக்கைாக்குதல் ைறறும் நிதி 
்்சாத்துக்கணள சீரணைத்தல் ைறறும் கடனீடடுச ்்சாத்து மீதான உரிணை அைலாக்கச ்சடடத்தின கீழும் (்சடட எண். 54 ஆப் 2002), 
வைற்்சானன ்சடடத்தின 13(12)வது பிரிவின கீழ வழங்கப்்படட அதிகாரத்தின கீழும், 2002ம் ஆண்டு கடனீடடுச ்்சாத்துக்கள் 
மீதான உரிணை (அைலாக்க) விதிகள், 3-வது விதிமுணறக்கு ஏற்ப கடனதாரர் ் ை்சர்ஸ ஸ்்பர்ரி பிளாஸட லிமி்டட, ்பதிவு அலுவலகம், 
பிஎம் ஹவுஸ, எச–88ஏ, கீர்த்தி நகர், புது்டல்லி, பினவகாடு–110 015 ைறறும் ஒர்க்ஸ  (1) ைணன –16 ைறறும் 3ஏ உத்வயாக் விஹார், 
்நாய்டா, கவுதம் புத் நகர், உத்தரபிரவத்சம், பினவகாடு–201 306, (2) டி–29, 30 ைறறும் 31, சிப்காட புடவவர் காம்வ்பானனடஸ 
்பார்க், கிராைம்–இருங்காடடுக்வகாடணட, தாலுக்கா–ஸ்ரீ்்பரும்புதூர்  ைாவடடம்–காஞ்சிபுரம், ்்சனணன ைறறும் (3) ்சந்து–5, இபிஐபி, 
சிடவகா, ்பாரி பிராைை ்சம்்பா, ஜம்மு (்ஜ அண்ட வக) ைறறும் அதன இயக்குனர்கள்/உத்தரவாததாரர்கள் ஸ்ரீ விக்ரம் ்ஜயின 
தந்ணத ்்பயர் நவால் ைால் ்ஜயின, ஸ்ரீ நவால் ைால் ்ஜயின தந்ணத ்்பயர் ஸ்ரீ உத்தம் ்சந்த் ்ஜயின, திருைதி நாராயைா ்ஜயின 
கைவர் ்்பயர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ விக்ரம் ்ஜயின, திருைதி. தையந்தி ்ஜயின கைவர் ்்பயர் ஸ்ரீ நவால் ைால் ்ஜயின அணனவரின இருப்பிடம் 
அ்பார்ட்ைண்ட எண். –0022801, ்சன வகார்ட அ்பார்ட்ைண்ட, டவர் எண்–2, பிளாக்–ஜி, ்ஜபீ க்ரீனஸ, சுராஜபூர் கஸனா வராடு, 
கிவரடடர் ்நாய்டா  (உபி), ்ை்சர்ஸ வினீத் ்தர்வைாவ்பக் பிணரவவட லிமி்டட அதன இயக்குனர் மூலைாக ்பதிவு அலுவலகம், 
பிஎம் ஹவுஸ, எச–88ஏ, கீர்த்தி நகர், புது்டல்லி, பினவகாடு–110 015 ைறறும் ஸ்ரீ விக்ரம் ்ஜயின (எசயூஎப்) குடியிருப்பு எண். 
ஏ–42, கீர்த்தி நகர், புது்டல்லி பினவகாடு–110 015 (இனி கடனதாரர் ைறறும் உத்தரவாதாரர்கள் வ்சர்த்து ‘‘கடனதாரர்கள்’’ எனறு 
குறிப்பிடப்்படுவர்) ஆகிவயாருக்கு  வைற்்சானன ்சடடப்பிரிவு 13(2)ன கீழ ஸவடட வ்பங்க் ஆப் இந்தியாவினால் அனுப்்ப்பப்்படட 
19.04.2018 வததியிடட டிைாண்ட வநாடடீசில் குறிப்பிடப்்படடுள்ள்படி 29.03.2018 அனறு வணர ்்சலுத்த வவண்டிய ்தாணக ரூ. 
169,71,81,830.17–ஐ (நூறறுஅறு்பத்்தான்பது வகாடிவய எழு்பத்வதாரு லட்சத்து எண்்பத்துஓராயிரத்து எண்ணூறறுமுப்்பது ைறறும் 
்பதிவனழு ண்ப்சா ைடடும்) ைறறும் 30.03.2018லிருந்து வைற்்சானன ்தாணக மீது ஒப்்பந்தப்்படியான விகிதத்தில் வைலும் வடடி 
ைறறும் ்்சலவுகள், கடடைங்கணள  வைற்்சானன டிைாண்ட வநாடடீஸ கிணடத்த 60 நாடகளுக்குள் திரும்்ப ்்சலுத்துைாறு வகடடுக் 
்காண்டிருந்தார். 
கடனதாரர்கள் வைற்்சானன ்தாணகணய திரும்்பச ்்சலுத்த தவறியதால் கடனதாரர்களுக்கு குறிப்்பாகவும்  ைறறும் ்்பாதுைக்களுக்கு 
்்பாதுவாகவும் அறிவிக்கப்்படுகிறது யா்தனில் கீவழ ணக்யாப்்பமிடடுள்ள அங்கீகரிக்கப்்படட அதிகாரியானவர், கீழக்குறிப்பிடடுள்ள 
்்சாத்ணத வைற்்சானன ்சடடத்தின பிரிவு 13(4)னகீழ ்காடுக்கப்்படடுள்ள அதிகாரத்தின்படியும், வைற்்சானன விதிகள், 8வது 
விதிமுணறக்கு இைங்கவும் 5 ஜூணல 2018 அனறு சுவாதீனம் எடுத்துக் ்காண்டார். 
கடனதாரர்கள் ைறறும் உத்தரவாததாரர்களுக்கு குறிப்்பாகவும், ்்பாதுைக்களுக்கு ்்பாதுவாகவும் எச்சரிக்கப்்படுவது யா்தனில், 
சுவாதீனம் எடுத்துக் ்காண்ட இந்த ்்சாத்து ஸவடட வ்பங்க் ஆப் இந்தியாவில் திரும்்ப ்்சலுத்த வவண்டிய ்தாணக ரூ. 
169,71,81,830.17–ஐ (நூறறுஅறு்பத்்தான்பது வகாடிவய எழு்பத்வதாரு லட்சத்து எண்்பத்துஓராயிரத்து எண்ணூறறுமுப்்பது ைறறும் 
்பதிவனழு ண்ப்சா ைடடும்)  ைறறும்  30.03.2018 முதல் எதிர்கால வடடி ைறறும் இதர கடடைங்களுக்கும் பிணையைாக உள்ளது 
என்பதால், யாரும் கீழக்கண்ட ்்சாத்து ்தாடர்்பாக எந்தவித வில்லங்கமும் ைறறும் ்தாடர்புகணளயும் ணவத்துக் ்காள்ளக் கூடாது 
எனறு இதன மூலம் அறிவிக்கப்்படுகிறது.

ஈடு்்பறற ஆஸதிகணள மீடக வ்பாதிய காலம் உள்ளது என்பணத ்சடடப்பிரிவு 13–ன துணைப் பிரிவு (8)ன்படி கடனதாரரின 
கவனத்திறகு ்காண்டு வரப்்படுகிறது.

அண்சயும்/அண்சயா ்்சாத்துக்களின விவரம்
1.  ்தாழிற்சாணல வளாகத்தில் உள்ள அணனத்து வணகயான யந்திரங்கள், ்பர்னிச்சர்கள், ஸடாக்குகள் உள்்பட பிக்்சர்ஸ (கச்சாப் 

்்பாருள், ்்சமி பினிஷிட ்்பாருடகள் ைறறும் பினிஷ்ட ்்பாருடகள்) ைறறும் அதன துண்டுகளும் ்பகுதிகளும்.

2.  குறிப்பிடப்்படட இடங்களில் உள்ள அணனத்து வணகயான நிணலயான ஆஸதிகள் ைறறும் நடப்பு ஆஸதிகள், அந்த 
்்சாத்துக்களின மீதான ்்சல்லத்தக்க ்பத்திரங்கணள கம்்்பனி ணவத்துள்ளது ைறறும் வரம்பு காலத்திறகுள் கம்்்பனியின 
உரிணை இருக்கும்.

3.  டி–29, 30 ைறறும் 31,  இருங்காடடுக்வகாடணட, ்்சனணன, தமிழநாடு–600 056ல் அணைந்துள்ள ்தாழிற்சாணல ைணன ைறறும் 
்தாழிற்சாணல ்ஷடடுகள், கடடிடம் ைறறும் கடடணைப்புகள் விஸதீரைம் 3 ஏக்கர்கள். ்ை்சர்ஸ ஸ்்பர்ரி பிளாஸட லிமி்டட 
்்பயரில் உள்ளது. ்சர்வவ எண். 256 ைறறும் 274, 275 ்பதிவு எண். 2126 வததி 20.02.2006 ைறறும் ்பதிவு எண். 23876 வததி 
08.12.2006.

இடம்: இருங்காடடுவகாடணட                                       வததி 07.07.2018                                      அங்கீகரிக்கப்்படட அதிகாரி


